
 

 

 

 

Zápis z veřejného projednání koncepce  
Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 – 2025 

(dle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Zlín, 7. 12. 2015 
 

 

                                                                      

 



 

 

Datum konání:    7. 12. 2015 od 15:00 dle pozvánek 
 
 
Místo konání:     sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje,  

Tř. T. Bati 21, Zlín 
      
 
Předmět veřejného projednání: 
Předmětem veřejného projednání bylo seznámení účastníků s návrhem Plánu odpadového 
hospodářství Zlínského kraje 2016 – 2025 (dále jen POH ZK 2016 – 2025) a následně se SEA, 
tj. hodnocením navrhované koncepce z hlediska možných vlivů na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na ŽP). 
 
 
Zúčastnění: 
 
Za předkladatele koncepce: RNDr. Alan Urc – vedoucí Odboru životního prostředí 

a zemědělství, Krajský úřad Zlínského kraje 
Ing. Jana Káčerová – Odbor životního prostředí 
a zemědělství, Krajský úřad Zlínského kraje   
 

 
 
Za zpracovatele návrhu koncepce: Ing. Pavel Růžička – ENVIROS s.r.o. 
 
Zpracovatel Vyhodnocení  
návrhu koncepce POH ZK  
2016-2025:    Ing. Jiří Klicpera CSc. – ENVIROS s.r.o. 
 
 
Zástupci MŽP 
(pověřený úřední orgán):  Mgr. Zuzana Indráková – Odbor posuzování vlivů na životní 

prostředí a integrované prevence, Ministerstvo životního 
prostředí 

  Ing. Tomáš Kovařík – Odbor odpadů, Ministerstvo životního 
prostředí 

 
Další přítomní dle přiložené prezenční listiny. 
 
Průběh veřejného projednání: 
 
RNDr. Alan Urc: Zahájil v 15:00 hod. dle programu veřejné projednání POH ZK 2016 – 2025, přivítal 
přítomné, seznámil všechny zúčastněné s programem projednání a s jeho účelem a cílem. Informoval 
přítomné o povinnosti kraje zpracovat plán odpadového hospodářství podle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a to na období minimálně 10 let. Současně musí být 
krajský plán v souladu s nařízením vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 
republiky pro období 2015 – 2024. 
 
Ing. Pavel Růžička: Prezentoval koncepci POH ZK 2016 – 2025. Seznámil přítomné s procesem 
zpracování POH ZK 2016 – 2025 a se základní strukturou dokumentu.  

Analytická část – Analytická část obsahuje základní údaje o produkci a nakládání s odpady ve 
Zlínském kraji za období 2009 – 2013. Podrobněji jsou zde rozpracovány jednotlivé odpadové toky, 
zejména pak komunální odpady, směsný komunální odpad, tříděný sběr, výrobky určené ke zpětnému 
odběru, vybrané skupiny odpadů, stavební a demoliční odpady apod. Analytická část rovněž obsahuje 
stať týkající se vybavení kraje zařízeními pro nakládání s odpady, jejich územním rozložením 
a vyhodnocení využití stávajících kapacit. Současně vyhodnocuje potřeby kraje. 

Závazná část – Dále byla prezentována závazná část dokumentu, která stanovuje cíle a rámcově 
opatření k jejich dosažení. Cíle byly převzaty z Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024. 



 

 

Součástí závazné části je i Program předcházení vzniku odpadů ve Zlínském kraji. Současně jsou zde 
stanoveny indikátory pro vyhodnocení plnění cílů POH ZK 2016 – 2025. 
Směrná část – Na závaznou část navazuje část směrná, která podrobněji rozpracovává rámcově 
navržená opatření z části závazné. Jsou zde uvedeny typy zařízení, jejichž modernizace, 
popř. vybudování je ve Zlínském kraji žádoucí, spolu s uvedením kritérií, za kterých je možné podpořit 
takováto zařízení z veřejných zdrojů. 
 
Ing. Jiří Klicpera CSc.: Prezentoval SEA vyhodnocení vlivu POH ZK 2016 – 2025 na životní 
prostředí. Nejprve zúčastněné seznámil rámcově s procesem SEA a současným stavem 
projednávání, následně se zabýval vlastním vyhodnocením a vlivy předkládané koncepce na 
jednotlivé složky životního prostředí. Na závěr doporučil schválit koncepci bez výhrad v podobě, v jaké 
byla předložena. 
 
Ing. Jana Káčerová: Seznámila zúčastněné s dalším procesem projednávání se subjekty účastnícími 
se nakládání s odpady ve Zlínském kraji. Připravovaná koncepce byla projednána se všemi obcemi 
Zlínského kraje, s obcemi s rozšířenou působností, se svozovými organizacemi i s velkými původci. 
Tito všichni dostali možnost podílet se na přípravě dokumentu a řada z nich ji aktivně využila. 

K datu projednávání nebyly k dispozici žádné písemné připomínky k vyhodnocení nebo samotnému 
POH, na které by bylo možno reagovat. 
 
Dále byli účastníci seznámeni s možností uplatnit své písemné připomínky k návrhu koncepce POH 
ZK 2016 – 2025 do 5 dní od veřejného projednání. Následně byla otevřena diskuze. V diskuzi nebyly 
vzneseny žádné dotazy ani připomínky.  
 
V 17:00 hod bylo veřejné projednání návrhu Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje  
2016 – 2025 ukončeno a RNDr. Alan Urc poděkoval za účast a spolupráci všem přítomným. 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně 7. 12. 2015 
 
 
Zápis zapsala a zpracovala: Ing. Jana Káčerová 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 

• Prezenční listina 
• Prezentace návrhu koncepce POH ZK 2016 – 2025, Ing. Pavel Růžička 
• Prezentace vyhodnocení SEA POH ZK 2016 – 2025, Ing. Jiří Klicpera CSc. 
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Plán odpadového hospodářství 
Zlínského kraje

Pavel Růžička
ENVIROS, s.r.o.

7. 12. 2015
Krajský úřad Zlínského kraje

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje

� Zadavatel: Zlínský kraj

� Zpracovatelé:
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ENVIROS, s.r.o.

Ing. Pavel Růžička

Ing. Jiří Klicpera, CSc.

Ing. Jan Pavlík

ECO-management, s.r.o.

Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Mgr. et Mgr. Jiří Kalina

Ing. František Pilliar

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Plány odpadového hospodářství

� Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

� § 42 – POH České republiky

� § 43 – POH kraje

� § 44 – POH obce

� Při roční produkci více než 1000 t ostatního odpadu nebo více než 10 t 
nebezpečného odpadu

� Soulad s nadřazeným POH

� Povinnost změny POH při každé zásadní změně podmínek
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TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Aktuální vývoj

� POH České republiky 2015 – 2024

� Nařízení vlády č. 352/2014
� Účinnost od 1.1.2015

� POH krajů

� Do 18 měsíců (dle zákona)
� Do 12 měsíců, resp. 29.2.2016 (dle podmínek SFŽP)

� Sjednocení postupu přípravy POH krajů
� Vazba na OPŽP

� POH obcí – do 1 roku

� Legislativa

� Nový zákon o odpadech
� Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností
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TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Obsah Plánu odpadového hospodářství

� Analytická část

� Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství
� Vývoj produkce a nakládání s odpady

� Systémy sběru a svozu, zařízení pro nakládání s odpady

� Závazná část

� Zásady, cíle a opatření

� Předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady, využívání odpadů
� Soustava indikátorů

� Směrná část

� Nástroje realizace
� Záměry na potřebná zařízení, kritéria, směřování podpory

� Závazná část je vyhlašována – nařízení vlády / obecně závazná 
vyhláška
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Plán odpadového hospodářství 
Zlínského kraje 

2016 – 2025
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Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje

� Stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a 
opatření pro nakládání s odpady na území ZK.

� Vztahuje se na nakládání se všemi odpady spadajícími pod 
působnost zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

� Je zpracován na období let 2016 – 2025 a bude změněn po každé 
zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován.

� Analytická část

� Závazná část

� Směrná část
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TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Prioritní odpadové toky

� Odpady celkem

� Nebezpečné odpady, ostatní odpady

� Komunální odpady, SKO

� Živnostenské odpady

� Biologicky rozložitelné odpady, BRKO

� Stavební a demoliční odpady

� Materiálově využitelné složky komunálního odpadu

� Obalové odpady

� Výrobky s ukončenou životností

� Další odpady (oleje, kaly, POPs, PCB, azbest, radionuklidy, 
zdravotnické a veterinární)
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TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Datové zdroje

� Elektronická databáze zpracovaných hlášení o produkci a nakládání 
s odpady za období let 2009 – 2013

� Data od kraje

� Data od obcí

� Informace od původců, provozovatelů zařízení a dalších subjektů
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TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

11

Analytická část

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Obsah Analytické části

2.1  Datové zdroje

2.2  Rozdělení odpadů a způsobů nakládání

2.3  Produkce a nakládání s odpady

2.3.1  Odpady celkem

2.3.2  Ostatní odpady

2.3.3  Nebezpečné odpady

…

2.4  Stávající systémy sběru a nakládání s odpady

2.5  Zařízení pro nakládání s odpady
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TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Celková produkce odpadů

� Celkovou produkci ovlivňují především výkyvy způsobené produkcí 
stavebních odpadů (zejm. odpadní zeminy) v souvislosti s realizací 
větších investičních akcí – např. čištění Luhačovické přehrady, 
sanační práce, budování kanalizací apod.

13

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

2009 2010 2011 2012 2013

Celková produkce odpadů v ZK v letech 2009-2013 [t]

Nebezpečné odpady

Ostatní odpady

Celkem

Produkce \ rok 2009 2010 2011 2012 2013

Celková produkce odpadů [t] 974 881 1 086 472 1 556 371 1 294 159 1 332 856

Celková produkce ostatních odpadů [t] 903 354 1 006 166 1 483 289 1 243 897 1 249 666

Celková produkce nebezpečných odpadů [t] 71 527 80 306 73 083 50 263 83 190
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Produkce ostatního odpadu

14

Skupina Název
Množství 

[t]
%

17 Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 670 769 56,73

20
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,

průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
250 466 21,18

10 Odpady z tepelných procesů 93 937 7,94

19

Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren
odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro
spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

48 387 4,09

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 44 923 3,80

15
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné
oděvy jinak neurčené

30 558 2,58

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 17 442 1,48

02
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a
zpracování potravin

10 920 0,92

07 Odpady z organických chemických procesů 9 746 0,82

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 2 444 0,21

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 1 169 0,10

18

Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a / nebo z výzkumu s nimi souvisejícího
(s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích zařízení, které se
zdravotnictvím bezprostředně nesouvisí)

610 0,05

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Nakládání s ostatním odpadem

� Materiálové využití závisí na dílčích odpadových tocích (zejm. na 
produkci odpadů ze stavebnictví).

� Nízký podíl energetického využití.

� Pozvolný nárůst kompostování biologicky rozložitelných odpadů.
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Produkce nebezpečného odpadu

16

Skupina Název
Množství 

[t]
%

17 Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 34 697 39,61

16
Odpady v tomto katalogu jinak neurčené (např. autovraky, baterie

a akumulátory, odpadní vody apod.)
9 354 10,68

10 Odpady z tepelných procesů 6 882 7,86

19

Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren
odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro
spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

6 293 7,18

13
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených
ve skupinách 05, 12 a 19)

5 723 6,53

20
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru

4 711 5,38

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 4 110 4,69

07 Odpady z organických chemických procesů 3 487 3,98

15
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné
oděvy jinak neurčené

3 121 3,56

05
Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování
uhlí

3 010 3,44

08
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků
a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

2 151 2,46

18 Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a / nebo z výzkumu s nimi souvisejícího 1 534 1,75

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Nakládání s nebezpečným odpadem

� Mírně rostoucí materiálové využití.

� Stagnující skládkování (výhradně odpady s obsahem azbestu).

� Význam spalování (4 spalovny).
� Energetické využití je vykazováno jen ve spalovně v Uhersko-hradišťské 

nemocnici.

� Cca 70 % NO je předáváno k dalšímu nakládání mimo území ZK.
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TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Komunální odpad

� Převažuje skládkování KO.

� Absence zařízení na materiálové využití některých druhů odpadů 
(např. sklo, dřevo, směsné plasty apod.).

� Nízká úroveň energetického využití KO.

� Pozitivní nárůst kompostování (zejm. BRKO), včetně využívání 
komunitních kompostáren. 

18

Nakládání \ rok 2009 2010 2011 2012 2013

Produkce [t] 264 283 268 452 263 524 273 795 243 065

Materiálové využití [%] 10,3 % 17,3 % 21,8 % 17,7 % 13,8 %

Energetické využití [%] 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % 0,5 %

Skládkování [%] 59,9 % 55,8 % 54,9 % 50,7 % 55,8 %

Spalování [%] 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,3 %

Kompostování [%] 3,2 % 3,9 % 4,3 % 4,7 % 6,9 %

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Směsný komunální odpad

� SKO představuje cca 55 – 60 % celkové produkce KO.

� 3/4 vyprodukovaného SKO je skládkováno na území ZK, zbývající 
SKO je předáván na skládky mimo ZK.

19
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Složení směsného komunálního odpadu

� Významnou část SKO tvoří BRKO.

� SKO dále obsahuje řadu materiálově využitelných složek 
(např. papír, plast, sklo).

Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje (Výsledky systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.)
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TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Vývoj produkce komunálního odpadu

� Trendy klesající produkce (S)KO a omezení skládkování bude nutné 
v následujících letech urychlit.

� Předcházení vzniku odpadu

� Zlepšování třídění využitelných složek, včetně BRKO
� Energetické využití zbytkového SKO
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TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Biologicky rozložitelné komunální odpady

� Nejobvyklejší metodou je ukládání BRKO skládky.

� Materiálové využití – zejm. papír a dřevo.

� Energetické využití – zejm. dřevo.

� Množství BRKO využitého na kompostárnách roste, avšak kapacity 
nejsou dostatečně využívané.

� Kapacita 98 tis. t/rok  x  Kompostování 16 tis. (BRKO), resp. 29 tis. (BRO)

� Absence bioplynových stanic s možností nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady.
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Nakládání \ rok 2009 2010 2011 2012 2013

Produkce [t] 139 674 148 253 141 783 152 580 132 546

Materiálové využití [%] 14,3 17,8 19,5 20,0 12,6

Energetické využití [%] 0,6 0,7 1,0 0,5 0,3

Skládkování [%] 48,2 42,9 44,0 39,5 44,1

Spalování [%] 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Kompostování [%] 5,7 7,0 7,8 8,0 12,3

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Materiálově využitelné složky komunálního odpadu

� Téměř 60 % odpadního papíru bylo předáno k využití mimo ZK. V rámci ZK je 
odpadní papír zpracováván zejména v papírně společnosti Cardboard
v Otrokovicích.

� Materiálově využito bylo 87 % odpadních plastů – např. recyklační společnosti 
REMAQ, s.r.o. (regranulát), NEOMA s.r.o. (drtě), Puruplast, a.s. (výrobky 
z odpadních plastů).

� Majoritním zpracovatelem odpadového skla jsou společnosti, které sklo dotřídí a 
dále předávají ke zpracování jako druhotnou surovinu do skláren mimo kraj.

� Hlavním způsobem nakládání s odpadními kovy z tříděného sběru je jejich 
předúprava pro další zpracování v hutích.

23

Nakládání \ rok 2009 2010 2011 2012 2013

Produkce [t] 67 233 96 170 93 114 93 051 76 394

Materiálové využití [%] 45,7 61,2 77,9 69,5 61,5

Energetické využití [%] 0 0 0 0 0,3

Skládkování [%] 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

Spalování [%] 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2

Kompostování [%] 0 0 0,1 0,1 0

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

MVO od obcí

Výtěžnost MVO po jednotlivých komoditách z obcí (kg/obyvatele a rok)

Počet nádob pro sběr jednotlivých komodit evidovaných na konci roku (ks)

� Opatření přijatá v uplynulém období se jeví jako účinná a je potřeba 
v nastaveném trendu dále pokračovat

� Např. společný projekt EKO-KOM a Zlínského  kraje (navýšení počtu 
nádob, motivace obcí, komunikační kampaň)

24

Rok Papír Plast Sklo Nápojový karton Kov

2009 14,4 5,3 9,3 0,2 6,3

2010 15,6 5,8 9,4 0,2 8,5

2011 18,0 6,2 10,0 0,2 11,2

2012 19,4 6,7 9,7 0,2 12,8

2013 19,2 7,0 9,7 0,2 11,4

Rok Papír Plast
Sklo 

směsné
Sklo bílé

Sklo 

Celkem

Nápojový 

karton
Kov

2009 2901 3478 2712 1299 4011 119 70

2010 3017 3610 2827 1381 4208 106 84

2011 3147 3701 2890 1400 4290 113 85

2012 3309 3883 2933 1468 4401 131 82

2013 3388 3956 2956 1484 4440 133 81

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Výrobky s ukončenou životností

25
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Výrobky s ukončenou životností

26

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Kolektivní systémy

Celkové množství sebraných OEEZ kolektivními systémy v ZK

Celkové množství baterií sebraných ECOBAT v ZK

27

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Asekol [t] 1 335 1 284 1 326 1 403 1 059 1 010

Elektrowin [t] 1 637 1 664 1 873 2 428

Ekolamp [t] 41 41 47,5 47,5 67 63

Retela [t] 79 81 95 92 57

REMA [t] 190 136 247

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ECOBAT [t] 19 30 32 48

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Stavební a demoliční odpady

� Výkyvy v produkci SDO jsou způsobené změnami v celkovém 
objemu stavební výroby a realizací konkrétních větších investičních 
akcí (např. čištění Luhačovické přehrady, sanační práce, budování 
kanalizací apod.).

� V nejbližších letech s růstem stavební činnosti je možné očekávat 
další růst množství SDO nad hranici 800 000 tun ročně.  

� Kompostování – zemina zapracovaná v rámci provozu kompostárny Buchlovice do výsledného 
substrátu.

� Spalování – znečištěné stavební odpady odstraňované ve spalovnách nebezpečných odpadů.
28

Nakládání \ rok 2009 2010 2011 2012 2013

Produkce [t] 366 724 433 774 865 272 527 704 731 676

Materiálové využití [%] 61,0 % 52,5 % 76,6 % 64,5 % 66,5 %

Energetické využití [%] 0,010 % 0,021 % 0,024 % 0,002 % 0,046 %

Skládkování [%] 2,3 % 2,3 % 1,0 % 1,7 % 1,2 %

Spalování [%] 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,5 % 0,3 %

Kompostování [%] 0,1 % 1,0 % 0,1 % 2,3 % 1,3 %

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Hlavní trendy a výzvy

� Vysoká míra skládkování komunálního odpadu

� Absence zařízení na materiálové využití některých druhů odpadů

� Potenciál energetického využití zbytkového směsného komunálního 
odpadu

� SKO obsahuje vysoký podíl BRKO i řadu materiálově využitelných 
složek

� Množství BRKO využitého na kompostárnách roste, avšak kapacity 
nejsou dostatečně využívané

� Absence bioplynových stanic s možností nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady.

29

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Zařízení pro nakládání s odpady

30

Typ zařízení Počet zařízení

Autovrakoviště (demontáž autovraků) 23

Sběrné místo autovraků 7

Výkupny, sběrny, sklady odpadů oprávněných osob 168

Sběrný dvůr 13

Mobilní sběr a výkup odpadů 44

Sběr elektroodpadu 3

Zpracování elektroodpadů 8

Skládky odpadů 9

Kompostárny 17

Biologická dekontaminace, biodegradace (mimo kompostování) 3

Rekultivace, terénní úpravy 4

Spalovny, bioplynové stanice 4

Třídění odpadů 33

Solidifikace 0

Drtící linky (stavební odpad) 25

Fyzikálně-chemická úprava 11

Rafinace olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů 2

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Skládky                                   Spalovny

� Vzhledem k existenci a 
možnosti využívání kapacit 
spaloven v sousedících krajích 
jsou stávající kapacity ve 
Zlínském kraji postačující.

31

� Vzhledem k směřování 
odpadového hospodářství ke 
způsobům nakládání, které stojí 
výše v hierarchii nakládání 
s odpady, jsou kapacity skládek 
ve Zlínském kraji dostatečné.
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Zařízení pro energetické využití odpadu

� Na území ZK se v současné době nenachází žádné ZEVO.

� Minoritní množství odpadu je odstraňováno v zařízení SAKO Brno.

� V případě výstavby ZEVO v ZK lze doporučit spíše budování 
menších technologických jednotek s kapacitou v řádu desítek tisíc 
tun odpadu za rok, které umožňují nasazení i do míst s nižší 
energetickou spotřebou, než výstavbu velkého centrálního ZEVO.

� Dodávky tepla do větších sítí CZT v bývalých okresních městech
� teplárna Zlín, teplárna Otrokovice
� sever/severovýchod ZK – Vsetínsko, Valašské Meziříčí

32

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Zařízení pro využití BRO

� Výstavba kompostáren zaznamenala (nejen ve Zlínském kraji, ale 
v celé České republice) v posledních 10 letech velký rozvoj, a to 
mimo jiné díky dotační podpoře z Operačního programu životní 
prostředí.

� Mnohé kompostárny nevyužívají své kapacity dostatečně (či dokonce 
vůbec). Další výstavbu těchto zařízení lze tak doporučit pouze 
v případě, že u nich bude zabezpečen a jasně prokázán odbyt 
kompostu.

� V současnosti nejsou na území Zlínského kraje provozovány 
bioplynové stanice mimo bioplynových stanic, které jsou součástí 
provozu některých větších ČOV. Připravovány (příp. již v provozu) 
jsou bioplynové stanice především na zemědělské odpady (kejdu a 
zeleň).

33

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Kompostárny

34

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Systémy sběru, svozu a přepravy odpadů

35

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Systémy sběru, svozu a přepravy odpadů

� Obce ve Zlínském kraji mají zavedený systém sběru, svozu 

a nakládání s komunálním odpadem stanovený obecními 
vyhláškami. Směsný komunální odpad je v drtivé většině skládkován.

� Důležitý prvek systému sběru a svozu odpadů ve Zlínském kraji tvoří 
sběrné dvory. Vybaveno je jimi zhruba 30 % obcí, zároveň jsou 
v kraji provozovány další sběrné dvory podléhajících povolení 
krajského úřadu.

� Významným zařízením pro nakládání s komunálními odpady je 
Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko. Zabezpečuje 
integrovaný sběru komunálního a separovaného odpadu z celé 
lokality Mikroregionu Valašsko.

36

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Sběrné dvory

37
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LCO Mikroregionu Vsetínsko

� Prostory a technologie pro

� dotřiďování separovaného odpadu 
(PET lahví, papíru, kartonu)

� drcení velkoobjemového odpadu (lis)
� demontáž elektrozařízení
� skladování nebezpečného odpadu

� skladování slisovaných balíků plastu 
a papíru

� Sběrný dvůr určený občanům i dalším 
původcům odpadu

� Překladiště komunálního odpadu

38

Podobné odpadové centrum, byť méně komplexního charakteru, je v současné době provozováno také 

v Holešově. Vybudování Integrovaného centra nakládání s odpady má v plánu město Zlín, a to v areálu 

stávající skládky Suchý důl.

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

39

Závazná část

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Obsah Závazné části

3.1  Zásady pro předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady

3.2  Program předcházení vzniku odpadů Zlínského kraje

3.3  Zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů

3.4  Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady

3.5  Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a 
vývozu odpadů

3.6  Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená 
a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl

3.7  Přehled cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství ZK

3.8  Soustava indikátorů odpadového hospodářství ZK

40

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Strategické cíle

1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.

2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi 
na lidské zdraví a životní prostředí.

3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační 
společnosti“.

4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a 
přechod na oběhové hospodářství.

41

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Hlavní zásady

� Předcházet vzniku odpadů.

� Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady.

� Podporovat nakládání s odpady, které

� využívá odpady jako zdroje surovin,
� vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.

� Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.

� Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadu.

� Zásada předběžné opatrnosti a předcházení nepříznivým vlivům 
nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí.

� Zásada udržitelnosti včetně technické proveditelnosti a hospodářské 
udržitelnosti.

42

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Program předcházení vzniku odpadů ZK

Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší 
spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.

� Zajistit komplexní informační podporu o problematice předcházení vzniku odpadů.

� Podporovat snižování spotřeby surovinových a energetických zdrojů ve výrobních 
odvětvích a zvyšování využívání „druhotných surovin“.

� Podpořit zavádění nízkoodpadových a inovativních technologií šetřící vstupní 
suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat 
procesy řízení výroby.

� Věnovat pozornost odpadům z potravin s cílem postupného snižování těchto odpadů 
na všech úrovních potravinového cyklu.

� Přispívat ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních 

odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem jejího 
snižování v následujících letech.

� Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem 
prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů.

� Podporovat prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitách a 
činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků.

43
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Opatření Programu PVO ZK

44

Blok Opatření

Informační podpora, 
vzdělávání a osvěta

− Podporovat šíření informací a osvětových programů.
− Podporovat vznik informačních a vzdělávacích materiálů.
− Podporovat vznik studijních materiálů a jejich začlenění 

do školních osnov a vzdělávacích programů.

Regulace a plánování − Podporovat domácí, komunitní a obecní kompostování 
biologicky rozložitelných odpadů.

− Podporovat vznik míst předcházení vzniku odpadu a 
opětovného použití výrobků.

Dobrovolné nástroje − Zajišťovat dostatečnou informační podporu o dostupných 
dobrovolných nástrojích.

− Podporovat jejich zavádění v podnikatelské sféře i 
veřejném sektoru.

Výzkum, vývoj a 
inovace

− Podporovat a propagovat programy a projekty výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací.

Metodická podpora − Využívat metodické postupy a analytické podklady 
vypracované MŽP v rámci Programu PVO ČR.

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Cíle pro nakládání s vybranými druhy odpadů

45

Odpadový tok Cíle

Komunální odpad − Podporovat oddělený sběr minimálně pro odpady z 
papíru, plastů, skla, kovů a BRO.

− Zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a 
recyklaci alespoň u odpadů z papíru, plastu, skla a kovů.

− 46 % / 48 % / 50 % hmotnostních do roku 2016 / 2018 / 2020

− Zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a 
recyklaci objemných odpadů.

Směsný komunální
odpad

− Snižovat produkci směsného komunálního odpadu.
− Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově 

využitelných složek, nebezpečných složek a BRO) 
energeticky využívat v zařízeních k tomu určených.

Živnostenské odpady − Zapojit právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k 
podnikání do obecních systémů nakládání s komunálními 
odpady, včetně odděleného sběru.

BRO / BRKO − Snížit maximální množství biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů ukládaných na skládky.

− 35 % hmotnostních v roce 2020 (vztaženo k celkovému množství 
BRKO vyprodukovaných v roce 1995)

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Cíle pro nakládání s vybranými druhy odpadů

46

Odpadový tok Cíle

Stavební a demoliční 
odpady

− Zvýšit míru přípravy k opětovnému použití, míru recyklace, 
příp. jiných druhů jejich materiálového využití.

− 70 % hmotnostních do roku 2020

Výrobky s ukončenou 
životností s režimem 
zpětného odběru

− Zvýšit recyklaci obalů – celkovou, jednotlivých druhů 
(papírové, plastové, skleněné, kovové, dřevěné)

− Zvýšit celkové využití odpadů z obalů.
o Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a 

elektronických zařízení.
o Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy k 

opětovnému použití elektroodpadu.
− Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných 

baterií a akumulátorů.
o Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s 

ukončenou životností.
− Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
− Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních 

pneumatik.

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Cíle pro nakládání s vybranými druhy odpadů

47

Odpadový tok Cíle

Nebezpečné odpady − Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.
− Zvyšovat podíl materiálově využitých NO.
− Minimalizovat negativní účinky při nakládání s 

nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
− Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí NO.

Odpadní oleje − Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních 
olejů.

Vedlejší produkty 
živočišného původu 
a BRO z kuchyní a 
stravoven

− Snižovat množství BRO z kuchyní a stravoven a 
vedlejších produktů živočišného původu v SKO.

− Správně nakládat s BRO z kuchyní a stravoven 
a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak 
negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské 
zdraví a životní prostředí.

Odpady železných a 
neželezných kovů

− Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou 
životností na materiály za účelem náhrady primárních 
surovin.

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

48

Směrná část

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Obsah Směrné části

4.1  Nástroje na prosazování a kontrolu plnění POH ZK

4.2  Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH ZK 
zpracován

4.3  Kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s 
odpady podporovaná z veřejných zdrojů

4.4  Opatření a záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady a 
systémy sběru a svozu odpadů

49
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Nástroje na prosazování a kontrolu plnění POH ZK

� Normativní nástroje

� Ekonomické nástroje

� Administrativní nástroje

� Informační nástroje

� Dobrovolné nástroje

50

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Zásady pro zařízení pro nakládání s odpady

� Podporovat modernizaci a optimalizaci sítě stávajících zařízení před 
výstavbou nových zařízení.

� Podporovat technologie na zpracování odpadů, pro které nejsou ve 
Zlínském kraji dostatečné kapacity.

� Podporovat zařízení a systémy, u kterých bude ekonomicky a 
technicky prokázána účelnost jejich provozování.

� Podporovat inovativní technologie a technologie v souladu 
s nejlepšími dostupnými technikami.

� Upřednostňovat technologie a zařízení umístěná do stávajících 
areálů zařízení k nakládání s odpady nebo do prostor brownfields, 
nezabírat zemědělskou a lesní půdu.

� Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadu. Nepodporovat 
skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.

51

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Doporučená opatření a zařízení

Komunální odpady (1/2)

� Vzdělávání, výchova a osvěta.

� Vznik míst opětovného použití (např. v areálech sběrných dvorů).

� Rozvoj systému odděleného sběru využitelných odpadů v obcích.

� Zlepšit provoz a vybavení stávajících sběrných dvorů, budovat nové 
sběrné dvory.

� Spádově pro aglomerace alespoň 1000 obyvatel s docházkovou 
vzdáleností max. 5 km

� Systémy sběru odpadů v obci včetně objemných odpadů, zejm. 
prostřednictvím sběrných dvorů.

52
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Doporučená opatření a zařízení

Komunální odpady (2/2)

� Budování moderních komplexních logistických center pro nakládání 
s KO zahrnující, mimo jiné, překládací stanice a moderní svozovou 
techniku.

� Kapacita 20 000 t odpadů za rok

� Budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění 
energetického využití odpadů, které nelze využít materiálově.

� Lokality s dostatečně dimenzovanou energetickou soustavou, 
resp. vyřešeným odběrem vyrobené energie

� Zařízení menšího typu
� Vazba na existující či plánovaná zařízení v okolních krajích

53
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Doporučená opatření a zařízení

Biologicky rozložitelné odpady

� Vzdělávání, výchova a osvěta.

� Systémy odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a 
nakládání s nimi.

� Doplnění a optimalizace systému nádobového sběru a svozu.
� Optimalizace vybavení stávajících i nově budovaných sběrných dvorů.

� Realizace projektů domácího kompostování.

� Optimalizace a modernizace stávajících kompostáren

� Výstavbu nových kompostáren podporovat pouze v případě prokázání 
efektivity a udržitelnosti provozu.

� Nejistá podpora komunitních kompostáren a malých zařízení.

� Podpořit využití bioplynových stanic na zemědělské odpady 
k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

54
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Doporučená opatření a zařízení

Nebezpečné odpady

� Vzdělávání, výchova a osvěta.

� Podporovat tříděný sběr nebezpečných složek komunálních odpadů.

� Podporovat mobilní sběr a svoz nebezpečných odpadů.

� Podpora osvěty o čistší produkci a strategii udržitelné spotřeby a 
výroby v průmyslu.

� Preferovat zařízení s kontrolovanou a řízenou technologií úplného 
odstranění nebezpečných odpadů (zejm. ZEVO a spalovny).

� Minimalizovat ukládání nebezpečných odpadů na skládky a do lagun.

� Podporovat bezpečné odstranění starých zátěží (včetně azbestu).

55
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Doporučená opatření a zařízení

Výrobky s ukončenou životností

� Vzdělávání, výchova a osvěta.

� Spolupráce s kolektivními systémy.

� Podporovat rozvoj sítě pro zpětný odběr umístěné na veřejně přístupných 
místech.

� Zajistit odběry výrobků s ukončenou životností ve sběrných dvorech obcí.

� Podpora modernizace stávajících a budování nových zařízení k 
materiálovému využití odpadů.

56
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SEA - Plán odpadového 
hospodářství Zlínského kraje 

2016 - 2025

Hodnocení vlivů na životní prostředí
Ing. Jiří Klicpera, CSc.

ENVIROS, s.r.o.
7. 12. 2015

Krajský úřad Zlínského kraje

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
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SEA - Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje

� Zadavatel: Zlínský kraj

� Zpracovatelé:

3

ENVIROS, s.r.o.

Ing. Pavel Růžička

Ing. Jiří Klicpera, CSc.

Ing. Jan Pavlík

ECO-management, s.r.o.

Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Mgr. et Mgr. Jiří Kalina

Ing. František Pilliar
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SEA - Plány odpadového hospodářství

� Plán odpadového hospodářství ZK je strategickým dokumentem, který 
stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření 
pro nakládání s odpady na území kraje. 

� Povinné hodnocení vlivů podle zákona 100/2001 Sb. 

� Provádí oprávněná osoba 

� Připomínkování odbornými subjekty 

� Veřejné projednání a zodpovězení připomínek 

� Vypořádání všech připomínek 

� Závěry vyhodnocuje MŽP ČR  a vydává Stanovisko, bez kterého nemůže 
být dokument schválen 

� Ve Stanovisku mohou být uvedeny podmínky pro schválení a realizaci 

� Povinná je kontrola plnění podmínek Stanoviska  a kontrola/aktualizace

4
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Zlínský kraj 

5
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Produkce odpadů ve ZK 
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Produkce \ rok 2009 2010 2011 2012 2013

Celková produkce odpadů [t] 974 881 1 086 472 1 556 371 1 294 159 1 332 856

Produkce odpadů na obyvatele [kg] 1 649 1 840 2 642 2 202 2 273

Celková produkce ostatních odpadů [t] 903 354 1 006 166 1 483 289 1 243 897 1 249 666

Podíl ostatních odpadů na produkci [%] 92,7 92,6 95,3 96,1 93,8

Produkce ostatních odpadů na obyvatele [kg] 1 528 1 704 2 518 2 117 2 131

Celková produkce nebezpečných odpadů [t] 71 527 80 306 73 083 50 263 83 190

Podíl nebezpečných odpadů na produkci [%] 7,3 7,4 4,7 3,9 6,2

Produkce nebezpečných odpadů na obyvatele

[kg]
121 136 124 86 142

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Graf celkové produkce odpadů 
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Celková produkce odpadů

� Celkovou produkci ovlivňují především výkyvy způsobené produkcí 
stavebních odpadů (zejm. odpadní zeminy) v souvislosti s realizací 
větších investičních akcí – např. čištění Luhačovické přehrady, 
sanační práce, budování kanalizací apod.

8

Produkce \ rok 2009 2010 2011 2012 2013

Celková produkce odpadů [t] 974 881 1 086 472 1 556 371 1 294 159 1 332 856

Celková produkce ostatních odpadů [t] 903 354 1 006 166 1 483 289 1 243 897 1 249 666

Celková produkce nebezpečných odpadů [t] 71 527 80 306 73 083 50 263 83 190

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Příklady toku odpadů

9

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Hodnocené vlivy

Hlavní hodnocené vlivy na složky ŽP:

�Ovzduší a klima

�Vodní hospodářství 

�Půdní a horninové prostředí 

�Hluk a vibrace 

�Vlivy na veřejné zdraví 

�Vliv na složky přírody – chráněné oblasti, živočichové, rostliny, 
přírodní útvary atd. 

�Vliv na zvláště chráněná území 

10
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Stav ovzduší v krajích dle ČHMÚ 

11

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Troposférický ozon v ČR 2012

12
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Překročení limitů ochrany ovzduší v souhrnu LV a TV dnes

13

LV je imisní limit, TV je cílový imisní limit
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14

Benzo(a)pyren 2013

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Kvalita ovzduší 

� Vyhodnocení složek životního prostředí ukazuje jednoznačně na 
největší problém s kvalitou ovzduší, které je ovšem znečišťováno 
z vnějšku, a dokonce z významné části dálkovými přenosy. Z toho 
důvodu je třeba klást na opatření ve vztahu k ovzduší největší 
význam. V tomto ohledu je nejvýznamnějším problémem otázka 
emisí prachu s povrchů skládek a vozovek u zařízení pro nakládání 
s odpady. Významným se může stát i zápach z nesprávně 
provozovaných zařízení ke zpracování biologicky rozložitelného 
odpadu. 

15
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Závěry pro ovzduší 
� V případě doporučeného svozu odpadů ze sběrných center po 

železnici je možno konstatovat významně pozitivní vliv a snížení 
prašnosti silnic. 

� Aplikací bioplynových stanic na zpracování především zapáchající 
prasečí kejdy dochází při termofilní metanizaci k významnému 
snížení zápachu a především jeho kvalitativní změně. Nakládání 
s nezpracovanou kejdou je třeba minimalizovat. 

� POH doporučuje dostatečná opatření ke zmírnění nebo vyloučení 
negativních vlivů na ovzduší. Jednotlivé projekty musí být 
posuzovány z hlediska ochrany ovzduší v projektové EIA, koncepce 
v procesu SEA se jednotlivými projekty zabývá jen rámcově. 

� Předložená Koncepce respektuje požadavky zákona 201/2012 
Sb. o ochraně ovzduší a nevykazuje ani svým prostřednictvím 
žádné negativní vlivy na problematiku ochrany ovzduší ani na 
veřejné zdraví.

16
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Voda a eutrofizace 

� Druhou nejvýznamnější složkou ovlivnitelnou i ovlivňující odpadové 
hospodářství je voda. Voda může být odpady nebo jejich dalšími 
produkty znečištěna, a to jak povrchová, tak podzemní. Zkušenost 
nejen z roku 1997 nás pak učí, že voda umí velmi významně 
zasáhnout i do odpadového hospodářství za zvýšených stavů a 
povodní. Znamená to, že všechny projekty musí být pečlivě 
hodnoceny jak z pohledu možných vlivů na vodu (odpadní vody, 
úkapy a havarijní úniky, dopravní nehody…), tak z pohledu ochrany 
před povodněmi. 

17
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Vodstvo v ZK

18

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Doprava nebezpečných odpadů      Koupací vody

19
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Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

20

Název CHOPAV   Rozloha km2  

� Beskydy 1 198,84

� Kvartér řeky Moravy 1 041,2

� Vsetínské vrchy           402,46

Hydrogeologické rajóny 

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Závěry pro oblast vod 

� Předložená koncepce neobsahuje projekty nebo záměry, které by 
byly v rozporu se zásadami ochrany vod. Ochranu jednotlivých 
záměrů před povodněmi řeší vždy konkrétní projektová 
dokumentace. 

� Předložená Koncepce respektuje požadavky zákona 254/2001 
Sb. o vodách a nevykazuje žádné negativní vlivy na 
problematiku ochrany povrchových nebo podzemních vod.

21
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Hluk, vibrace a staré zátěže

� Dalším negativním vlivem v ŽP jsou hluk a vibrace. Každý projekt je 
třeba zkoumat z hlediska hlukových zátěží a vibrací samotného 
zařízení (např. kompresory, drtiče) a také z hlediska dopravy. 
Doprava se může podílet jak tvorbou emisí, tak tvorbou hluku a 
vibrací. U některých projektů mohou existovat ještě další zvláštní 
vlivy. V úvahu je třeba brát také možné staré zátěže, kterých je v kraji 
ještě značné množství, nejsou však bezprostředně součástí POH. 
Neměly by se již objevovat divoké skládky a obce by samy měly na 
čistotu na svém území dbát. 

� Radioaktivita a toxicita na starých zátěžích 

� Vznik nových odpadů při likvidaci starých skládek. 

� Hlukové zátěže ani vibrace nevzrostou aplikací POH ZK 
významným způsobem

22
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Produkce ostatního odpadu

23

Skupina Název
Množství 

[t]
%

17 Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 670 769 56,73

20
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,
průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru

250 466 21,18

10 Odpady z tepelných procesů 93 937 7,94

19
Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren
odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro
spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

48 387 4,09

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 44 923 3,80

15
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné
oděvy jinak neurčené

30 558 2,58

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 17 442 1,48

02
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a
zpracování potravin

10 920 0,92

07 Odpady z organických chemických procesů 9 746 0,82

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 2 444 0,21

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 1 169 0,10

18
Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a / nebo z výzkumu s nimi souvisejícího
(s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích zařízení, které se
zdravotnictvím bezprostředně nesouvisí)

610 0,05

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Produkce nebezpečného odpadu

24

Skupina Název
Množství 

[t]
%

17 Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 34 697 39,61

16
Odpady v tomto katalogu jinak neurčené (např. autovraky, baterie
a akumulátory, odpadní vody apod.)

9 354 10,68

10 Odpady z tepelných procesů 6 882 7,86

19
Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren
odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro
spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

6 293 7,18

13
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených
ve skupinách 05, 12 a 19)

5 723 6,53

20
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru

4 711 5,38

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 4 110 4,69

07 Odpady z organických chemických procesů 3 487 3,98

15
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné
oděvy jinak neurčené

3 121 3,56

05
Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování
uhlí

3 010 3,44

08
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků
a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

2 151 2,46

18 Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a / nebo z výzkumu s nimi souvisejícího 1 534 1,75

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Materiálově využitelné složky komunálního odpadu

� Téměř 60 % odpadního papíru bylo předáno k využití mimo ZK. V rámci ZK je 
odpadní papír zpracováván zejména v papírně společnosti Cardboard
v Otrokovicích.

� Materiálově využito bylo 87 % odpadních plastů – např. recyklační společnosti 
REMAQ, s.r.o. (regranulát), NEOMA s.r.o. (drtě), Puruplast, a.s. (výrobky 
z odpadních plastů).

� Majoritním zpracovatelem odpadového skla jsou společnosti, které sklo dotřídí a 
dále předávají ke zpracování jako druhotnou surovinu do skláren mimo kraj.

� Hlavním způsobem nakládání s odpadními kovy z tříděného sběru je jejich 
předúprava pro další zpracování v hutích.

25

Nakládání \ rok 2009 2010 2011 2012 2013

Produkce [t] 67 233 96 170 93 114 93 051 76 394

Materiálové využití [%] 45,7 61,2 77,9 69,5 61,5

Energetické využití [%] 0 0 0 0 0,3

Skládkování [%] 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

Spalování [%] 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2

Kompostování [%] 0 0 0,1 0,1 0
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MVO od obcí

Výtěžnost MVO po jednotlivých komoditách z obcí (kg/obyvatele a rok)

Počet nádob pro sběr jednotlivých komodit evidovaných na konci roku (ks)

� Opatření přijatá v uplynulém období se jeví jako účinná a je potřeba 
v nastaveném trendu dále pokračovat

� Např. společný projekt EKO-KOM a Zlínského  kraje (navýšení počtu 
nádob, motivace obcí, komunikační kampaň)

26

Rok Papír Plast Sklo Nápojový karton Kov

2009 14,4 5,3 9,3 0,2 6,3

2010 15,6 5,8 9,4 0,2 8,5

2011 18,0 6,2 10,0 0,2 11,2

2012 19,4 6,7 9,7 0,2 12,8

2013 19,2 7,0 9,7 0,2 11,4

Rok Papír Plast
Sklo 

směsné
Sklo bílé

Sklo 
Celkem

Nápojový 
karton

Kov

2009 2901 3478 2712 1299 4011 119 70

2010 3017 3610 2827 1381 4208 106 84

2011 3147 3701 2890 1400 4290 113 85

2012 3309 3883 2933 1468 4401 131 82

2013 3388 3956 2956 1484 4440 133 81
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Skládky

27

� Vzhledem k směřování odpadového hospodářství ke způsobům 
nakládání, které stojí výše v hierarchii nakládání s odpady, jsou 
kapacity skládek ve Zlínském kraji ZATÍM dostatečné.

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Spalovny – konfrontační téma 

Vzhledem k existenci a možnosti využívání kapacit spaloven v sousedících krajích jsou stávající 
kapacity ve Zlínském kraji ZATÍM postačující. Jak dlouho ještě? 

28

DEZA

DESTRA
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Kapacity a technologie ZEVO 

Identifikační

kód
IČ Provozovatel Ulice PSČ Obec

Kapacita

(t/rok)

CZ00319 60709286 DESTRA Co., spol. s 

r.o. Spalovna 

průmyslového 

odpadu Chropyně 

Komenského 75 768 11 Chropyně 2 250 

změna na 

6000 

CZZ00678 00011835 DEZA, a.s., spalovna 

průmyslových 

odpadů 

Masarykova 

753 

757 28 Valašské 

Meziříčí

10 000 

pouze 

vlastní 

pastovité

CZZ00528 25638955 SITA CZ a.s. areál ZPS a.s., 

Malenovice, 

Třída 3. května

765 02 Zlín 4 700

CZZ00642 27660915 Uherskohradišťská 

nemocnice a.s. 

J.E. Purkyně 

365 

686 68 Uherské 

Hradiště

350

29
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Zařízení pro energetické využití odpadu - ZEVO

� Na území ZK se v současné době nenachází žádné aktivní ZEVO.

� ZEVO DEZA Valašské Meziříčí je pro N odpad speciálního určení a s 
vytíženou kapacitou pro podnik DEZA, výjimečné příjmy jiných 
spalitelných odpadů

� ZEVO Destra Chropyně je ve fázi EIA pro rekonstrukci , je určeno pro 
N odpady, vlastníkem Destra Brno / Marius Pedersen 

� Minoritní množství komunálního odpadu je odstraňováno v zařízení 
SAKO Brno.

� V případě výstavby ZEVO v ZK lze doporučit spíše budování 
menších technologických jednotek s kapacitou v řádu desítek tisíc 
tun odpadu za rok, které umožňují nasazení i do míst s nižší 
energetickou spotřebou, než výstavbu velkého centrálního ZEVO.

� Teplárna Zlín, teplárna Otrokovice – využití TAP 

30
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Zařízení s možným nadregionálním významem

� Zařízení s možným nadregionálním významem

� Současná kapacita SAKO Brno činí 248 000 tun komunálního 
odpadu ročně, do budoucna se uvažuje o jejím navýšení.

� Možnosti budování ZEVO ve Zlínském kraji jsou předmětem analýz. 
Jejich výstavba je vedle ekonomické výhodnosti podmíněna zejména 
existencí stabilního legislativního rámce a veřejné poptávky. 
Všeobecně je třeba posoudit možnost dodávky tepla do větších sítí 
CZT v bývalých okresních městech Zlínského kraje a tomu 
přizpůsobit případný návrh umístění ZEVO a jeho roční kapacitu. 
V současné době se objevují i menší technologické jednotky 
s kogenerací nebo trigenerací a také plazmové nebo pyrolyzní 
jednotky, které umožňují nasazení do míst s menší energetickou 
spotřebou, jejíž využití je podmínkou ekonomické efektivnosti ZEVO. 

31
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Zařízení pro využití BRO

� Výstavba kompostáren zaznamenala (nejen ve Zlínském kraji, ale 
v celé České republice) v posledních 10 letech velký rozvoj, a to 
mimo jiné díky dotační podpoře z Operačního programu životní 
prostředí.

� Mnohé kompostárny nevyužívají své kapacity dostatečně (či dokonce 
vůbec). Další výstavbu těchto zařízení lze tak doporučit pouze 
v případě, že u nich bude zabezpečen a jasně prokázán odbyt 
kompostu.

� V současnosti nejsou na území Zlínského kraje provozovány 
bioplynové stanice mimo bioplynových stanic, které jsou součástí 
provozu některých větších ČOV. Připravovány (příp. již v provozu) 
jsou bioplynové stanice především na zemědělské odpady (kejdu a 
zeleň).

32
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Kompostárny

33
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Systémy sběru, svozu a přepravy odpadů

34
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Systémy sběru, svozu a přepravy odpadů

� Obce ve Zlínském kraji mají zavedený systém sběru, svozu 
a nakládání s komunálním odpadem stanovený obecními 
vyhláškami. Směsný komunální odpad je v drtivé většině skládkován.

� Důležitý prvek systému sběru a svozu odpadů ve Zlínském kraji tvoří 
sběrné dvory. Vybaveno je jimi zhruba 30 % obcí, zároveň jsou 
v kraji provozovány další sběrné dvory podléhajících povolení 
krajského úřadu.

� Významným zařízením pro nakládání s komunálními odpady je 
Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko. Zabezpečuje 
integrovaný sběru komunálního a separovaného odpadu z celé 
lokality Mikroregionu Valašsko.

35
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Sběrné dvory

36
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Závěry k odpadům 
� Cíle, zásady a opatření pro nakládání s vybranými druhy odpadů ve 

Zlínském kraji vycházejí z požadavků právních předpisů (z ustanovení 
rámcové směrnice o odpadech, směrnice o obalech, směrnic o výrobcích 
s ukončenou životností a směrnice o skládkách, WEEE), POH ČR 
a odpovídají platné hierarchii nakládání s odpady.

� Pro každou skupinu odpadů jsou stanoveny cíle, kterých se má 
dosáhnout, a konkrétní opatření vedoucí k jejich naplnění. Uvedené cíle a 
opatření vycházejí ze Závazné části POH ČR a respektují zásady, které 
jsou pro nakládání s danými odpadními toky stanoveny v POH ČR.

� Nezbytnou zásadou a podmínkou při nakládání s odpady ve Zlínském kraji 
je dodržování platné legislativy v oblasti odpadů všemi subjekty, na které 
se vztahuje.

� Předložená Koncepce respektuje požadavky zákona 185/2001 Sb. o 
odpadech i zákon o POH krajů a nevykazuje žádné negativní vlivy na 
problematiku ochrany životního prostředí ani na veřejné zdraví.
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Ochrana přírody 

� CHKO Beskydy

� CHKO  Bílé Karpaty

� PP Hostýnské vrchy

� PP Záhlinické rybníky

� PP Prakšická vrchovina 

� PP Chřiby  

� Lesní hospodářství nebude 
v kraji narušeno 

38
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Zvláště chráněná území ve ZK

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Závěry k ochraně přírody 

� V předloženém návrhu POH není uveden žádný nový konkrétní 
záměr, který by bylo možno detailně hodnotit. V POH ZK je 
prostřednictvím Opatření zohledněn ekologický potenciál a 
ekologické zatížení příslušného regionu a přírodní hodnoty krajiny, a 
to ve smyslu zlepšování, respektive nezhoršování stávajícího stavu 
v důsledku zlepšeného nakládání s odpady a využití biotechnologií.

� Předložená Koncepce respektuje požadavky zákona 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny a nevykazuje žádné negativní 
vlivy na problematiku ochrany přírody a krajiny ani na soustavu 
Natura 2000. Možný negativní vliv na zvláště chráněná území 
EVL a PO byl vyloučen. 

40
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Přehled o zařízeních

41

Typ zařízení Početzařízení

Autovrakoviště(demontážautovraků) 23

Sběrnémístoautovraků 7

Výkupny, sběrny, sklady odpadůoprávněnýchosob 168

Sběrnýdvůr 13

Mobilní sběr a výkupodpadů 44

Sběr elektroodpadu 3

Zpracování elektroodpadů 8

Skládkyodpadů 9

Kompostárny 17

Biologickádekontaminace,biodegradace(mimo kompostování) 3

Rekultivace, terénní úpravy 4

Spalovny,bioplynovéstanice 4

Třídění odpadů 33

Solidifikace 0

Drtící linky (stavebníodpad) 25

Fyzikálně-chemickáúprava 11

Rafinaceolejů nebo jiný způsob opětovnéhopoužití olejů 2

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Nulová varianta
� Prognóza stavu bez provedení Koncepce 

� POH ZK je základním koncepčním dokumentem, jehož účelem je řídit a 
usměrňovat odpadové hospodářství ve vytčeném období. Podstatou POH je 
stanovit příslušné koncepční přístupy, určit trendy a směřování odpadového 
hospodářství na úrovni kraje a stanovit metody a postupy, jak dosáhnout 
vytčených cílů. Dále pak určuje základní směry v konkrétním nakládání s 

odpady, strukturovaně podle jednotlivých skupin odpadů, s ohledem na 
specifika jednotlivých druhů odpadů a způsoby jejich vzniku. POH se rovněž 
dotýká řešení zátěží z minulých období (staré zátěže, černé skládky, odpady s 
obsahem PCB, řešení brownfieldů).

� V případě nerealizace POH ZK by došlo k negativnímu ovlivnění současného 
stavu v odpadovém hospodářství kraje. Tento negativní vývoj by byl určován v 

zásadě ve dvou rovinách, přičemž obě by měly za následek možné negativní 
ovlivnění jednotlivých oblastí životního kraje, popř. přilehlých oblastí jiných 
krajů, tak, jak bylo charakterizováno v předchozí části této kapitoly.

42

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Když se POH neschválí 

� Jestliže by nebyl POH schválen a proveden, dostane se především 
kraj mimo zákon, protože vypracování je stanoveno Usnesením 
vlády ČR a Zákonem o odpadech. Kraj nebude moci schválit obecně 
závaznou vyhlášku a řada zde navržených opatření se stane právně 
nezávaznými a nevymahatelnými. Zhorší se podmínky pro čerpání 
dotací z vládních i evropských zdrojů. Dílčí projekty však budou 
nadále podléhat procedurám hodnocení v procesu projektové EIA 
podle §4 a násl. zákona 100/2001 Sb. Navržená opatření z tohoto 
POH se budou obtížněji prosazovat a bude záležet jen a jen na 
odbornosti a schopnostech personálu ve státním aparátu, jak si 
s problémy na svém území poradí. POH ZK by se tak stal pro ně 
pouhým metodickým vodítkem. 

43
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Kumulace vlivů

� Kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry 
se v přímé návaznosti nepředpokládá, a to zejména z toho důvodu, 
že zpracování POH ZK již byl koordinován s požadavky provázanosti 
relevantních výstupů a závěrů výše uvedených dotčených koncepcí. 

� POH ZK jakožto koncepce nedefinuje také konkrétní záměry (např. 
investiční povahy) na konkrétních místech ani jejich závazné 
kapacity, avšak vytváří předpoklady pro správnou funkci 
odpadového hospodářství kraje v návaznosti na požadavky POH ČR. 
Příslušné konkrétní záměry, které vyplynou z uplatnění závazné 
části POH, budou podrobeny příslušným řízením podle obecně 
závazných předpisů v závislosti na charakteru záměru (proces 
posuzování vlivů na životní prostředí, řízení podle stavebního 
zákona). V rámci těchto řízení bude rovněž posuzována vazba 
na jiné záměry a způsob využití dotčeného území.

44
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Program předcházení vzniku odpadů ZK

Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší 
spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.

� Zajistit komplexní informační podporu o problematice předcházení vzniku odpadů.

� Podporovat snižování spotřeby surovinových a energetických zdrojů ve výrobních 
odvětvích a zvyšování využívání „druhotných surovin“.

� Podpořit zavádění nízkoodpadových a inovativních technologií šetřící vstupní 
suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat 
procesy řízení výroby.

� Věnovat pozornost odpadům z potravin s cílem postupného snižování těchto odpadů 
na všech úrovních potravinového cyklu.

� Přispívat ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních 
odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem jejího 
snižování v následujících letech.

� Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem 
prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů.

� Podporovat prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitách a 
činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků.

45
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Opatření Programu PVO ZK

46

Blok Opatření

Informační podpora, 
vzdělávání a osvěta

− Podporovat šíření informací a osvětových programů.
− Podporovat vznik informačních a vzdělávacích materiálů.
− Podporovat vznik studijních materiálů a jejich začlenění 

do školních osnov a vzdělávacích programů.

Regulace a plánování − Podporovat domácí, komunitní a obecní kompostování 
biologicky rozložitelných odpadů.

− Podporovat vznik míst předcházení vzniku odpadu a 
opětovného použití výrobků.

Dobrovolné nástroje − Zajišťovat dostatečnou informační podporu o dostupných 
dobrovolných nástrojích.

− Podporovat jejich zavádění v podnikatelské sféře i 
veřejném sektoru.

Výzkum, vývoj a 
inovace

− Podporovat a propagovat programy a projekty výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací.

Metodická podpora − Využívat metodické postupy a analytické podklady 
vypracované MŽP v rámci Programu PVO ČR.

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Cíle pro nakládání s vybranými druhy odpadů I

47

Odpadový tok Cíle

Komunální odpad − Podporovat oddělený sběr minimálně pro odpady z 
papíru, plastů, skla, kovů a BRO.

− Zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a 
recyklaci alespoň u odpadů z papíru, plastu, skla a kovů.

− 46 % / 48 % / 50 % hmotnostních do roku 2016 / 2018 / 2020

− Zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a 
recyklaci objemných odpadů.

Směsný komunální
odpad

− Snižovat produkci směsného komunálního odpadu.
− Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově 

využitelných složek, nebezpečných složek a BRO) 
energeticky využívat v zařízeních k tomu určených.

Živnostenské odpady − Zapojit právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k 
podnikání do obecních systémů nakládání s komunálními 
odpady, včetně odděleného sběru.

BRO / BRKO − Snížit maximální množství biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů ukládaných na skládky.

− 35 % hmotnostních v roce 2020 (vztaženo k celkovému množství 
BRKO vyprodukovaných v roce 1995)

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Cíle pro nakládání s vybranými druhy odpadů II

48

Odpadový tok Cíle

Stavební a demoliční 
odpady

− Zvýšit míru přípravy k opětovnému použití, míru recyklace, 
příp. jiných druhů jejich materiálového využití.

− 70 % hmotnostních do roku 2020

Výrobky s ukončenou 
životností s režimem 
zpětného odběru

− Zvýšit recyklaci obalů – celkovou, jednotlivých druhů 
(papírové, plastové, skleněné, kovové, dřevěné)

− Zvýšit celkové využití odpadů z obalů.
o Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a 

elektronických zařízení.
o Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy k 

opětovnému použití elektroodpadu.
− Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných 

baterií a akumulátorů.
o Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s 

ukončenou životností.
− Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
− Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních 

pneumatik.

TODAY’S BUSINESS TOMORROW’S WORLD

Cíle pro nakládání s vybranými druhy odpadů III

49

Odpadový tok Cíle

Nebezpečné odpady − Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.
− Zvyšovat podíl materiálově využitých NO.
− Minimalizovat negativní účinky při nakládání s 

nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
− Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí NO.

Odpadní oleje − Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních 
olejů.

Vedlejší produkty 
živočišného původu 
a BRO z kuchyní a 
stravoven

− Snižovat množství BRO z kuchyní a stravoven a 
vedlejších produktů živočišného původu v SKO.

− Správně nakládat s BRO z kuchyní a stravoven 
a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak 
negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské 
zdraví a životní prostředí.

Odpady železných a 
neželezných kovů

− Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou 
životností na materiály za účelem náhrady primárních 
surovin.
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Zásady

�Součástí POH ZK je 
posouzení záměrů na 
potřebná zařízení pro 
nakládání s odpady a 
systém sběru a svozu 
odpadů a to s ohledem na 
plnění stanovených cílů 
POH ZK vztažené na 
nejdůležitější odpadové 
toky dle závazné části 
POH ZK a stanoveny 
zásady pro: 

� a) prevenci vzniku odpadu 

� b) třídění, sběr a svoz odpadu 

� c) zařízení k využití a/nebo k 
odstranění 

� d) prioritní směřování podpory z 
veřejných zdrojů 

50
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Zásady pro nakládání s odpady
� Zásady pro předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady:

� Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu 
předcházení vzniku odpadů ČR“, „Programu předcházení vniku odpadů 
ZK“ a dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku odpadů.

� Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady v pořadí :

� předcházení vzniku, 

� příprava k opětovnému použití, 

� recyklace, jiné využití (například energetické využití) a na posledním místě 

� odstranění (bezpečné odstranění), a to při dodržení všech požadavků, předpisů, 
norem a pravidel pro zajištění ochrany zdraví a životního prostředí. Při uplatňování 
hierarchie podporovat možnosti, které představují nejlepší celkový výsledek z 
hlediska životního prostředí. Zohledňovat celý životní cyklus výrobků a materiálů, a 

zaměřit se na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí.
51
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Zásady pro nakládání s odpady II

� Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako 
zdroje surovin, kterými jsou nahrazovány primární přírodní suroviny.

� Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské 
využitelnosti odpadu.

� Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů.

� Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.

� Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadu.

� U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od stanovené 
hierarchie nakládání s odpady, je-li to odůvodněno zohledněním 
celkových dopadů životního cyklu u tohoto odpadu a nakládání s ním.
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Zásady pro nakládání s odpady III

� Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu 
předběžné opatrnosti a předcházet nepříznivým vlivům nakládání s 
odpady na lidské zdraví a životní prostředí.

� Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu 
udržitelnosti včetně technické proveditelnosti a hospodářské 
udržitelnosti.

� Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu 
zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví s ohledem 
na hospodářské a sociální dopady.

� Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci Zlínského kraje musí 
vytvářet komplexní celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na 
životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.
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Zásady pro zařízení pro nakládání s odpady

� Podporovat modernizaci a optimalizaci sítě stávajících zařízení před 
výstavbou nových zařízení.

� Podporovat technologie na zpracování odpadů, pro které nejsou ve 
Zlínském kraji dostatečné kapacity.

� Podporovat zařízení a systémy, u kterých bude ekonomicky a 
technicky prokázána účelnost jejich provozování.

� Podporovat inovativní technologie a technologie v souladu 
s nejlepšími dostupnými technikami.

� Upřednostňovat technologie a zařízení umístěná do stávajících 
areálů zařízení k nakládání s odpady nebo do prostor brownfields, 
nezabírat zemědělskou a lesní půdu.

� Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadu. Nepodporovat 
skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.
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Monitorovací indikátory stanovené pro POH 

� Indikátory cílů

� Slouží k průběžnému (dvouletému) vyhodnocování plnění cílů 
stanovených v POH na národní, tak na krajské úrovni. 

� Popisné indikátory

� Slouží k průběžné (roční) informaci o stavu a vývoji základních 
ukazatelů odpadového hospodářství na krajské úrovni.

� Data pro řízení odpadového hospodářství, krizové řízení, 
plánování, rozvoj a podporu odpadového hospodářství

� Jedná se o ukazatele sloužící pro sledování nástrojů, použitelných v 
úrovni kraje 

� Data pro vykazování – reporting

� Slouží pro plnění reportingových povinností na národní úrovni.
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Varianty

� Hodnocený dokument – POH ZK – je jednovariantní. Obsahuje však 
dostatečně flexibilní opatření k tomu, aby mohl být správně a účelně 
aplikován. V případě přijetí změny zákona o odpadech, jak je nyní 
připravována, může být POH dále aktualizován.

� V rámci zpracovaného dokumentu pak tam, kde to připadá v úvahu, 
byla zvažována a konzultována variantní řešení pro příslušnou dílčí 
konkrétní řešenou problematiku. Z těchto variant pak byla vybraná 
optimální varianta rozpracována formou cílů a opatření v závazné 
části POH. Výběr variant byl prováděn přímým jednáním se 
zohledněním všech složkových působení, takže nebylo zapotřebí 
provádět multikriteriální analýzu. 

� Doporučujeme přijmout předloženou koncepci v navržené 
podobě
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Kriteria EIA a Zdravotní rizika  

� Jsou stanovena Kriteria hodnocení projektů z hlediska vlivů na 
životní prostředí (Proces EIA) 7 kriterií a 12 aspektů. 

� Za významně pozitivní vliv z hlediska zdravotního je třeba označit 
celkové trvalé zlepšování nakládání s odpady, a to včetně odpadů 
s obsahem asbestu a odpadů s možnými nebezpečnými vlastnostmi. 
Nakládání s nebezpečnými odpady bude respektovat zásady 
ochrany a bezpečnosti zdraví při práci tak, aby nebylo ovlivněno 
zdraví zaměstnanců s odpady pracujícími. 

� Realizovaná Koncepce POH a z ní plynoucí opatření budou 
respektovat požadavky vládního nařízení o ochraně před hlukem 
a vibracemi a požadavky na správné nakládání s odpady, které 
mají nebezpečné vlastnosti. Nedojde k ohrožení nebo poškození 
zájmů veřejného zdraví chráněných podle zákona. č. 258/2000 
Sb. o veřejném zdraví. 
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Závěr
� Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které lze očekávat z realizace 

konkrétních činností a projektů koncepčně stanovených POH, budou 
směřovat ke zlepšení životního prostředí přinejmenším v oblasti odpadů.

� Výsledné hodnocení vlivů POH ZK na životní prostředí a veřejné zdraví je ve 
svém výsledku pozitivní a doporučuje se uvedený plán k přijetí s tím, že jsou 
uvedena a doporučena opatření (23) k jeho realizaci. Připomínky vznesené 

k Oznámení koncepce nebyly zásadního charakteru, ale jsou všechny 
zodpovězeny. Stanoviska orgánů ochrany přírody k možnosti ovlivnění 
soustavy Natura 2000 navrženou koncepcí vyloučila tuto možnost a další 
posuzování nepožadují. Rovněž vyjádření hygienické služby je kladné bez 
připomínek. 

� Přijetím a realizací POH Zlínského kraje nedojde ke zhoršení parametrů 

životního prostředí kraje, naopak, v řadě položek se životní prostředí zlepší, 
což je hlavním úkolem POH ZK.

� Navrhuji vydat kladné stanovisko zahrnující také v tomto odstavci uvedená 
opatření. 58
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Děkuji Vám za pozornost a nyní se můžete ptát!

Ing. Jiří Klicpera CSc. 
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